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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в резултат на икономическата криза в редица държави-членки 
безработицата и социалните неволи продължават да нарастват и поради тази 
причина призовава Европейския съюз да засили своя ангажимент за изкореняване 
на бедността и социалната изолация, и по-специално бедността сред децата, тъй 
като крайната бедност и социалната изолация представляват нарушение на правата 
на човека;

2. подчертава, че следва да се увеличи значително финансирането за Европейския 
социален фонд, за да бъдат предоставени съответни средства за мерки и дейности в 
рамките на стратегията за социално приобщаване и водещата инициатива „ЕС 2020” 
за борба срещу бедността и социалната изолация;

3. призовава Комисията и Съвета да разработят спешно стратегия за намаляване 
наполовина на бедността сред децата до 2012 г. и като следствие от това подчертава 
необходимостта от включване на индивидуалните права на децата във всички 
политики и мерки на ЕС за наблюдение и оценка на мерките, предприемани с цел 
слагане на край на бедността сред децата, от определяне и разработване на 
приоритетни действия, от увеличаване на събирането на данни и от по-нататъшното 
разработване на общи показатели на равнище ЕС;

4. отбелязва решението на Съвета от 17 юни 2010 г. за предоставяне на възможността 
на държавите-членки да разработват своите национални стратегии за намаляване на 
броя на хората, изложени на риск от бедност и изолация, въз основа на един от 
трите показателя, по които беше постигнато съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват систематично проблеми като бедност при 
работещите, бедност сред децата и социална изолация;

5. отбелязва, че социалната защита и социалната политики допринасят в голяма степен 
за намаляването на тежестта и продължителността на рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите пазари и потреблението, и че системата за социална 
защита е стабилизиращ фактор както за приходите, така и за разходите.


